
 
A – Žádost o akreditaci/rozšíření/prodl. doby platnosti Dr SP a jeho oborů  
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební 
Název studijního programu Architektura a stavitelství 
Typ žádosti akreditace   
Profil absolventa (obecné zásady profilu absolventa pro oba obory) 
Absolvent navrhovaného doktorského studia bude hluboce erudovaným inženýrem, s  komplexními znalostmi 
architektonické a konstrukční tvorby, historických a teoretických kořenů architektury a urbanizmu. Rovněž bude 
seznámen nejen se soudobými, ale i historickými konstrukcemi (s teorií a technologií konstrukcí) a materiály 
staveb, s technologickými postupy jejich zabezpečení a bude připraven řešit i úkoly regenerace a rozvoje 
městského a venkovského prostoru. Na rozdíl od absolventa magisterského studia bude vybaven rozšířeným 
vědecko-teoretickým základem, umožňujícím zaujímat nové postoje, vytvářet nové metody a řešení nově 
vznikajících problémů v rámci trvale udržitelného rozvoje, to vše s ohledem na ekologické důsledky rozvoje 
městského a venkovského prostoru. Bude připraven nalézt uplatnění především jako koncepční pracovník 
v důležitých institucích, zabývajících se rozvojem sídel, jejich regenerací a obnovou včetně rekonstrukcí 
památkových objektů, dále pak v řídících a rozhodovacích funkcích orgánů státní správy, v pedagogických a 
vědeckých funkcích na vysokých školách a výzkumných pracovištích. 
Název studijního oboru Architektura a stavitelství 
Profil absolventa & cíle studia  
Obor bude poskytovat specializované studium, zaměřené na specifické problémy obytného i výrobního prostředí, 
což dokládá přehled a náplň přednáškových kurzů a zaměření doktorských prací. Stavební fakulta může díky 
rozmanitosti svých odborných pracovišť poskytnout navrhovanému oboru potřebné vědní i experimentální 
zázemí. Doktorské studium po odborné stránce čerpá ze znalostí, zkušeností a invence školitelů a přednášejících 
na dosavadním magisterském studijním programu Architektura a stavitelství a dalších zúčastněných 
přednášejících z jiných pracovišť. 
Název studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví 
Profil absolventa & cíle studia  
Program je formován s cílem vyškolit odborníky pro péči o průmyslové dědictví na území ČR, které je součástí 
evropské industriální paměti. Vysvětlí způsoby jeho evidence, hodnocení a kategorizace i hledání možností jeho 
záchrany včetně forem nového využití. Součástí programu je i aktuální téma tzv. průmyslových úhorů 
(brownfields), průmyslem znehodnocených a posléze opuštěných ploch. Náplň programu přesahuje i do 
nezbytných témat sociologických, environmentálních i témat industriální archeologie. 
Zajištění odb. literaturou  
Informační zabezpečení pro již akreditované bakalářské a magisterské studijní programy je na velmi dobré 
úrovni z hlediska fakultní knihovny a její dostupnosti, technické vybavenosti, stupně elektronizace a kapacit. Též 
stávající vybavení výpočetní technikou, lokální PC sítí a internetem odpovídá potřebám i s výhledem na 
akreditaci dalších SP. Mimo to mají navrhované obory doktorského studia možnost na katedře architektury FSv 
využívat zcela nově vybudovanou laboratoř modelových technik. 
Katedra architektury spolupracovala na formulaci obsahu oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví 
(TPD) i s Výzkumným centrem průmyslového dědictví (VCPD), které svým mezioborovým zaměřením vytváří 
koordinační platformu pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně 
technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, 
průmyslových staveb a areálů. Systematicky mapuje průmyslové dědictví v České republice, vytváří podmínky 
pro aplikaci objektivní metodiky a podílí se na pedagogické, publikační a osvětové činnosti při konkrétních 
projektech záchrany průmyslového dědictví. S tímto pracovištěm je Katedra architektury personálně propojena a 
hodlá s ním i nadále úzce spolupracovat. Informace o fakultní knihovně a knihovně VCPD na samostat.listu A2 
Charakteristika změny žádost o novou akreditaci 
 

Adresa www stránky http://www.fsv.cvut.cz/akredit/ 
Heslo k přístupu na www (není) 
Schváleno VR / UR VR ČVUT datum 
dne 25.5.2006 

podpis 
rektora 

 
 

 



 
A2 – Žádost o akreditaci Dr SP a jeho oborů  
Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze 
Součást vysoké školy Fakulta stavební 
Název studijního programu Architektura a stavitelství 
Typ žádosti akreditace   
Zajištění odb.literaturou upřesnění 
 
Pro studenty doktorského SP jsou k dispozici (kromě veřejně přístupných informačních zdrojů) především dvě 
cíleně budované knihovny, zaměřené na příslušnou odbornou literaturu. Jedná se o Fakultní knihovnu ČVUT a 
knihovnu Výzkumného centra průmyslového dědictví (součásti ČVUT). 
 
 
Fakultní knihovna Fakulty stavební ČVUT: 
 
Poměrně rozsáhlá knihovna se studovnou, s připojením na internet. 
Bezdrátové připojení na internet je možné i v některých dalších prostorách fakulty. 
Charakteristika fakultní knihovny: 
Celkový počet svazků:                                                          160 920 
Roční přírůstek:                                                                        2 510 knižních jednotek 
Počet odebíraných časopisů:                                                        134 
Z toho zahraničních                                                                       54 
Počet stanic na Internetu                                                                12 
 
Přístupné databáze: DIALOG4, Web of Science, Proques/PCI, MathSci, KnowEurop 
Přístupná internetová vydání časopisů (mimo volně šířených): vše z nakladatelství Elsevier, Springer, 
AcademicPress a Wiley 
 
Knihovna a studovna je otevřena min. 40 hodin v týdnu, provozuje knihovnické počítačové informační služby  a 
zajišťuje rešerše z databází. Součástí fondů jsou i videokazety a CD. 
 
 
knihovna VCPD  ČVUT: 
 
Knihovna obsahuje české a zahraniční publikace o průmyslovém dědictví z posledních let a důležitá díla 
souvisejících oborů. Jádrem knihovny jsou vedle zakoupených publikací také dary Národního technického 
muzea, prof. E. Hlaváčka, Ústavu průmyslových staveb FA ČVUT a mnoha dalších příznivců a spolupracovníků 
VCPD. Cílené doplňování probíhá především ve vazbě na probíhající výzkumné projekty a na základě 
průběžných rešerší odborného tisku. 
Dnes je v knihovně VCPD uložených více než 800 titulů, pořízených od r.2002, vztahujících se zejména k 
problematice průmyslové architektury a její konverze, jedná se tedy o specializovanou odbornou knihovnu. 
 
Publikace uložené v knihovně VCPD je možné vyhledávat v e-katalogu 
Publikace VCPD jsou k dispozici prezenčně na pracovišti VCPD, Pod Juliskou 4, Praha 6. Knihovna a studovna 
je běžně přístupná 30,5 hod. týdně, po předchozí domluvě si však lze vyjednat přístup i mimo základní otevírací 
dobu. 
 
 

 


